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План за работа на Училищната комисия по безопасност на движението за 
учебната 20221/2022 г.

№ Дейност Срок Отговорник
СЕПТЕМВРИ

1. Изготвяне на списък с имената на учителите провеждащи 
часовете по БДП.

01.09.2021 Председател на 
УКБДП

2. Изработване и поставяне в учителската стая на копие от 
графика за провеждането на часовете по БДП по класове.

06.10.2021 Преподаватели п<
БДП

3.
Утвърждаване на годишен план по БДП, съгласно Заповед 
№РД-09-619/31.10.2000 на министъра на образованието и 
науката.

14.09.2021 Председател на 
УКБДП

4. Изготвяне на План-график за контролиране провеждането на 
различни форми на обучение: уроци по БДП и 5 минутка

15.09.2021 Директор, 
ЗДАСД

5. Разработване на организационна схема за снабдяване на 
учениците с учебни тетрадки по БДП.

29.09.2021 Председател на 
УКБДП

6. Предоставяне на плана на УКБДП, заедно е образец № 1 за 
одобрение и заверка

30.09.2021
Директор,

Председател

7. Информиране на ПС колегията за организацията на 
обучението по БДП през учебната 2020/2021

25.09.2021 Председател на 
УКБДП

8.
Провеждане на родителска среща с родителите на учениците 
от I до IV клас за указание за изработване на безопасен 
маршрут на всяко дете

30.09.2021 Кл. ръководители

9.
Работно заседание на УКБДП.

28.09.2021 Председател на 
УКБДП

ОКТОМВРИ

1.

График на УКБДП за месеца:

10.10.2021
Директор, 
ЗДАСД, 

Кл.ръководители

2.1-Закупуване на учебни пособия и тестови карти за 
учениците I-VII клас
2.2-Съвместно с ОбКБД-обезопасяване на района на 

училището.
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2. IСонтрол на провеждането на 5-минутката в I-VII постоянен Председател нг 
УКБДП

3. 1
■
Сонтрол на нивото на осигуреност на учениците с учебни 
гетрадки 25.10.2021 Председател нг 

УКБДП
НОЕМВРИ

1. <Зтбелязване на Световен ден на възпоменание на загиналите 
зри ПТП (19 ноември). 21.11.2021 Директор, 

Председател

2. ’абота на УКБДП в дейности по обезопасяване на района на 
училището постоянен

Директор, 
Председател на 

УКБДП
ДЕКЕМВРИ

1. 5абота на УКБДП в дейности по обезопасяване на района на 
училището постоянен

Директор, 
Председател на 

УКБДП
ЯНУАРИ

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и 
оценка по БДП на всички ученици от I до VII клас.

01.02.2022 Преподавателят 
по БДП

2. Работа на УКБДП в дейности по обезопасяване на района на 
училището

"остояне 
н

Директор, 
Председател на 

УКБДП
ФЕВРУАРИ

1.

Информация от УКБДП пред педагогическия съвет за 
ефективността на обучението по БДП по отношение на:

17.02.2022 Председател на 
УКБДП

1.1-У рокът
1,2-Петминутката
1.3-Резултатите от срочните тестове
1,4-Обезопасяване района на училището

2. Изготвяне на график за провеждането на различни форми на 
обучение по БДП 09.02.2022

ЗДАСД, 
Председател на 

УКБДП

3. Дейности по обезопасяване района на училището. "остояне 
н

Директор, 
Председател на 

УКБДП
МАРТ

1. Дейности по обезопасяване района на училището. постояне 
н

Директор, 
здуд, 

Председател на 
УКБДП

АПРИЛ

1. Дейности по обезопасяване района на училището. "остояне 
н

Директор, 
Председател на 

УКБДП
МАЙ

1. Провеждане на срочен тестови контрол. 31.05.2022 Преподаватели по 
БДП

2. Провеждане на игри по БДП
До
31.05.2022

Преподаватели по 
БДП и класни

3. Оперативно заседание на УКБДП 31.05.2022 Председател на 
УКБДП

ЮНИ
1. |УКБДП докладва пред ПС: 1 28.06.20221



ЗАБЕЛЕЖКА:
В този план не са включени дейности на УКБДП, свързани с ПТП с деца.
При ПТП с деца УКБДП планира:
1 .В рамките на една седмица извънреден ПС за анализ на състоянието на обучението по 
БДП в училището;
2.След.още една седмица - общоучилищна родителска среща, по повод същото ПТП;
3.Заедно с директора подготвя доклад до МОН, РУО и ОбК по БД в срок от 24 часа при 
смъртен случай и до 3 дни - при нараняване;
4.Прави опит за социално-психологически анализ на причините, довели до това ПТП.


